СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Број 7 * година VII* 11.06.2012 година * Карпош * цена:
Излегува по потреба
e-mail: kontakt@karpos.gov.mk,

www.karpos.gov.mk

Скопје, јуни 2012 година

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел
од населба Тафталиџе 1, “Тафталиџе 1 Север-Југ“-Општина Карпош,Скопје

1.Се објавува Одлуката за донесување

на Детален урбанистички план за дел од

населба Тафталиџе 1,“Тафталиџе 1 Север-Југ“-Општина Карпош,Скопје донесена на
Педесет и третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 8 јуни 2012
година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/1

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 26 став 4 алинеа 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09 , 124/10 I 18/11) и член
16 од Статутот на Општината Карпош ( „Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
1/06), Советот на Општина Карпош на Педесет и третата седница, одржана на 08
јуни 2012 година донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план за дел од населба Тафталиџе 1,
“Тафталиџе 1 Север-Југ“-Општина Карпош,Скопје.
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за дел од населба
Тафталиџе 1, “Тафталиџе 1 Север-Југ“-Општина Карпош,Скопје.
Деталниот

урбанистички

план

е

изработен

според

одредбите

за

спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за
просторно и урбанистичко планирање, барањата во Програмата за содржината на
Планот, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и
Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на
плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.
Член 2
Просторот за кој се утврдува Деталниот урбанистички план е дефиниран со
следните граници:
На север: границата оди по северната граница на катастарските парцели:КП
1564, КП 1563, КП 1562, КП 1561, КП 1560, КП 1559, КП 1558, КП 1557, КП 1556, КП 1555,
КП 1554, КП 1553, продолжува по источната граница на КП 1553,продолжува по
осовината на улицата Хелсинки, скршнува на север по западната граница на КП
1581 и продолжува по северната граница на КП 1581, КП 1580, КП 1579, КП 1578, КП
1577, КП 1756, КП 1575,КП 1574, продолжува по источната граница на КП 1574 и
скршнува источно по улицата на Хелсинки, скршнува северно по пристапна улица,
скршнува источно и продолжува по северните граници на КП 2823,КП 2822, КП
2821, КП 2820, КП 2819, КП 2819, КП 2818,КП 2817 до пресечната точка со осовината
на ул. Париска
На исток: оска на ул. “Париска“
На југ:

оска на ул.“Прашка “

На запад: оска на ул.“Лондонска“
Површината на урбаниот опфат изнесува 28,76 ха.
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Член 3
Опфатот на Деталниот урбанистички план, ги содржи следните класи на
намени:домување во станбени куѓи, домување во станбени згради, мали
комерцијални и деловни намени, образование, здравство и социјална заштита,
култура,парковско зеленило,спорт и рекреација и трафостаница..
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со намените во
Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.
Во рамките на планот

се предвидени следните класи и намени на

земјиштето:
А1 – домување во станбени куќи
А2- домување во станбени згради
Б1 - мали комерцијални и деловни намени
В1- образование
В2- здравство и социјална заштита
В3-култура
Д1-парковско зеленило
Д3-спорт и рекреација
Е2-Трафостаница
Максималната висина на градбите за домување во станбени куќи изнесува
Нмах.=10.20 м.
Максималната висина на градбите за домување во станбени згради изнесува
Нмах.=16.20 м.
Максималната висина на градбите со мали комерцијални и деловни намени
за изнесува Нмах.=13.20 м.
Со планот се одредени:
-

облик и големина на градежна парцела /м2/
регулациона линија,
градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
максимална површина за градба во која може да се развие основата на
објектот /м2/,
процент на изграденост /%/,
максимална развиена површина на објект /м2/,
коефициент на искористеност /К/,
намена на објектот,
максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво на тротоар,
сообраќајница или пристапна патека,
паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.
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Член 4
Составен дел на оваа Одлука се:
-

Текстуален дел,
Графички прилози,
Основни параметри за уредување на просторот, и
Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
Член 5
Деталниот урбанистички план се заверува со печат на Општина Карпош и

потпис на Претседателот на Советот на Општината.
Член 6
Дeталниот урбанистички план се заверува во седум примероци од кои: еден
се чува во архивот на донесувачот на планот, еден кај органот што го спроведува,
еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на
просторот во електронски формат, еден примерок се доставува до Државниот
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до
Агенцијата за катастар на недвижности и седмиот примерок се изложува кај
донесувачот на планот заради достапност на јавноста.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 3743/1
08.06 .2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален Урбанистички план
за дел од УЗ Карпош-1,Модул 3,Општина Карпош,Скопје

1.Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален Урбанистички план за
дел од УЗ Карпош-1,Модул 3,Општина Карпош,Скопје, донесена на Педесет и
третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 8 јуни 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/2

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 51/2003, 137/2007, 91/09,
124/2010,18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), Советот на Општината
Карпош, на Педест и третата седница одржана на 08 јуни 2012 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт-Детален Урбанистички план за дел од УЗ Карпош-1,Модул
3,Општина Карпош,Скопје

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува на Нацрт-Детален Урбанистички план за дел од
УЗ Карпош-1,Модул 3,Општина Карпош,Скопје.
Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за
спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за
просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на
графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на
урбанистички планови.
Член 2
Просторот за кој се утврдува Нацрт- Детален урбанистички план е
дефиниран со следните граници:
На североисток:

бул.“Илинденска“

На исток и југоисток: ул.Драган Ѓаконовски -Шпато
На југ:

ул.Орце Николов

На запад:

ул. Миладин Поповиќ

Површината на урбаниот опфат изнесува 1.55 ха.
Член 3
Опфатот на Нацрт-Деталниот урбанистички план ги содржи следните намени:
домување во станбени куќи и станбени згради и хотелски комплекс.
Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во
согласност со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002
година.
Во рамките на Нацрт-планот се предвидени следните класи и намени на
земјиштето:
А-ДОМУВАЊЕ
А1-домување во станбени куќи
А2 – домување во станбени згради
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Б-комерцијални и деловни намени
Б5-хотелски комплекс
Е2-комунална супраструктура
Максималната висина на градбите изнесува Нмах.=24.00м., односно висина
во катови од П+1 до П+7+Пк.
Со Нацрт-планот се одредени
-

облик и големина на градежна парцела /м2/
регулациона линија,
градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
максимална површина за градба во која може да се развие основата на
објектот /м2/,
процент на изграденост /%/,
максимална развиена површина на објект /м2/,
коефициент на искористеност /К/,
намена на објектот,
максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво на
тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.
Член 4

Составен дел на оваа Одлука се:
-

Текстуален дел,
Графички прилози,
Основни праметри за уредување на просторот, и
Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
Член 5

Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и
Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е добиено
мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и
спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07- 3743/2
08.06..2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

8

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за МЗ
“Владо Тасевски-26 дел Г“ , населба Тафталиџе-Општина Карпош,Скопје

1.Се објавува Одлуката за донесување

на Детален урбанистички план за МЗ

“Владо Тасевски-26 дел Г“ , населба Тафталиџе-Општина Карпош,Скопје, донесена
на Педесет и третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 8 јуни
2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/3

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 26 став 4 алинеа 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09 , 124/10 I 18/11) и член
16 од Статутот на Општината Карпош ( „Службен гласник на Општина Карпош“ бр.
1/06), Советот на Општина Карпош на Педесет и третата седница, одржана на 08
јуни 2012 година донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички план за МЗ “Владо Тасевски-26 Г“ ,
населба Тафталиџе-Општина Карпош,Скопје.
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за МЗ “Владо
Тасевски-26“, дел Г, населба Тафталиџе-Општина Карпош,Скопје.
Деталниот

урбанистички

план

е

изработен

според

одредбите

за

спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за
просторно и урбанистичко планирање, барањата во Програмата за содржината на
Планот, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и
Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на
плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.
Член 2
Просторот за кој се утврдува Деталниот урбанистички план е дефиниран со
следните граници:
На север: оска на бул.“Борка Талевски“
На исток: оска на ул. “Франклин Рузвелт“
На југ:

оска на ул.“Митрополит Теодосија Гологанов“

На запад:

оска на ул.“Ристо Равановски“

Површината на урбаниот опфат изнесува 1,56 ха.
Член 3
Опфатот на Деталниот урбанистички план, ги содржи следните класи на
намени:домување во станбени куѓи, домување во станбени згради, комунална
супраструктура .
Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со намените во
Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.
Во рамките на планот

се предвидени следните класи и намени на

земјиштето:
А1 – домување во станбени куќи со можност од компатибилна намена Б1- мали
комерцијални и деловни дејности со процентуална застапеност од 30%,
А2- домување во станбени згради со можност од компатибилна класа на намена
Б1 - мали комерцијални и деловни дејности и Б4-деловни дејности, со
процентуална застапеност од 40%.
Е2-комунална супраструктура- трафостаница
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Максималната висина на градбите за домување во станбени куќи изнесува
Нмах.=10.20 м.
Максималната висина на градбите за домување во станбени згради изнесува
Нмах.=13.20 м.
Со планот се одредени:
-

облик и големина на градежна парцела /м2/
регулациона линија,
градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
максимална површина за градба во која може да се развие основата на
објектот /м2/,
процент на изграденост /%/,
максимална развиена површина на објект /м2/,
коефициент на искористеност /К/,
намена на објектот,
максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво на тротоар,
сообраќајница или пристапна патека,
паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.
Член 4

Составен дел на оваа Одлука се:
-

Текстуален дел,
Графички прилози,
Основни параметри за уредување на просторот, и
Табеларен приказ на урбанистичките параметри.
Член 5
Деталниот урбанистички план се заверува со печат на Општина Карпош и

потпис на Претседателот на Советот на Општината.
Член 6
Дeталниот урбанистички план се заверува во седум примероци од кои: еден
се чува во архивот на донесувачот на планот, еден кај органот што го спроведува,
еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на
просторот во електронски формат, еден примерок се доставува до Државниот
инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до
Агенцијата за катастар на недвижности и седмиот примерок се изложува кај
донесувачот на планот заради достапност на јавноста.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07- 3743/3
08.06 .2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за работа на Советот
за 2012 година

1.Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за работа на Советот
за 2012 година, донесена на Педесет и третата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 8 јуни 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/4

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

12

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на Република Македонија“ бр.05/2002) и член 16 од Статутот на Општина
Kарпош ("Службен галсник на Општина Карпош"бр.01/2006) Советот на Општина
Карпош на Педесет и третата седница одржана на 08 јуни 2012 година донесе

ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година
член 1
Се врши дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година
(“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2012 ,бр.4/2012 и бр.5/2012).
Во делот II, по точката 52.1 се додаваат нови точки и тоа:
-точка 53 – Предлог-Одлука за утврдување измена и дополна на НацртДетален урбанистички план за УЗ Тафталиџе 30, ГУЦ Здравко Цветковски,дел од
Блок 1,Општина Карпош-Скопје,
-точка 53.1- Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план
за УЗ Тафталиџе 30, ГУЦ Здравко Цветковски,дел од Блок 1,Општина КарпошСкопје.
-точка 54 – Предлог-Одлука за утврдување на Нацрт- Урбанистички план
вон населено место “Ски центар Водно“,,Општина Карпош-Скопје,
-точка 54.1- Предлог-Одлука за донесување

на Урбанистички план вон

населено место “Ски центар Водно,Општина Карпош-Скопје.
-точка 55 – Предлог-Одлука за утврдување на измена и дополна на НацртДетален Урбанистички за Тафталиџе 30, локалитет Алумина и дел од населба
Козле, МЗ“ Кузман Јосифовски Питу“, Блокови 36 и 37,Општина Карпош-Скопје,
-точка 55.1- Предлог-Одлука за донесување на измена и дополна на НацртДетален Урбанистички за Тафталиџе 30, локалитет Алумина и дел од населба
Козле, МЗ“ Кузман Јосифовски Питу“, Блокови 36 и 37,Општина Карпош-Скопје.
член 2
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош“.
Број 07 - 3743/4
08.06 .2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.

13

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување на eднократна парична помош за
лекување

1.Се објавува Одлуката за одобрување на eднократна парична помош за
лекување , донесена на Педесет и третата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 8 јуни 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/5

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

14

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 16 од Статутот на Општина
Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.01/06),Советот на Општина
Карпош на Педесет и третата седница одржана на 08 јуни 2012 година донесе
ОДЛУКА
за одобрување на eднократна парична помош за лекување
Член 1
На Емилија Негриевска од Скопје,поради тешката материјална состојба во
која се наоѓа нејзиното смејство, се доделува еднократна парична помош во износ
од 60.000,00 денари, за лекување на член на нејзиното семјство (сопруг).
Член 2
Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на
Општина Карпош за 2012 година.
Член 3
Одлуката ќе ја спроведе

Градоначалникот и Секторот за финансиски

прашања на Општина Карпош.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Карпош.

Број 07- 3743/5
08.06 .2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

15

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за набавка на
научен труд

1.Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за набавка на
научен труд, донесена на Педесет и третата седница на Советот на Општина
Карпош одржана на 8 јуни 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/6

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

16

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

Врз основа на член 36

број 7

од Законот за локалната самоуправа („Службен

весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 16 од Статутот на Општина
Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.01/06),Советот на Општина
Карпош на Педесет и третата седница одржана на 08 јуни 2012 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за набавка на научен труд
Член 1
Се одобруваат финансиски средства во износ од 60.000,00 денари, за
набавка на научно-истражувачкиот труд Историја на образованието и просветата
во Македонија, од проф.д-р.Ристо Кантарџиев, најзначаен објавен труд и
студиозна публикација од доменот на историјата на педагогијата , за потребите на
библиотеките на Општина Карпош и основните училишта од подрачјето на
општината.
Член 2
Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на
Општина Карпош за 2012 година.
Член 3
Одлуката ќе ја спроведе

Градоначалникот и Секторот за финансиски

прашања на Општина Карпош.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Карпош.

Број 07- 3743/6
08.06 .2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

17

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за воспоставување соработка помеѓу Општина Карпош
и Град Скопје за реконструкција на ул.”Манапо”-Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за воспоставување соработка помеѓу Општина Карпош и
Град Скопје за реконструкција на ул.”Манапо”-Општина Карпош, донесена на
Педесет и третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 8 јуни 2012
година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/7

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

18

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на Република Македонија” бр.05/2002) и член 30 од Законот за
меѓуопштинската соработка (“Службен весник на Република Македонија” бр.79/09)
Советот на Општина Карпош на Педест и третата седница одржана на 08 јуни
2012 година донесе
ОДЛУКА
за воспоставување соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје за
реконструкција на ул.”Манапо”-Општина Карпош
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош го прифаќа предлогот за
воспоставување соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје и се уредува
начинот,условите,финансирањето и други прашања заради остварување на
заедничка цел и интерес за реконструкција на улица “Манапо“-Општина Карпош.
Член 2
Општина Карпош во остварувањето на соработката ќе учествува со
финансиски средства обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2012 година,
во износ од 8.000.000,00 денари , кои можат да се користат исклучиво за намената
утврдена со членот 1 на оваа Одлука и во согласност со прописите со кои се
уредува таков тип објекти и со почитување на прописите кои се однесуваат на
јавните набавки.
Член 3
За реализација на оваа Одлука Градоначалникот на Општина Карпош ќе
склучи Договор со Градоначалникот на Град Скопје, во форма и содржина
пропишана со Законот за меѓуопштинската соработка.
Реализацијата на Договорот ќе почне откако ќе заврши јавната набавка која
ќе ја спроведе Град Скопје.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен гласник на Општина Карпош”.
Број 07 –3743/7
08.06. 2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.
19

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за основање Јавно претпријатие за дистрибуција на
природен гас на територијата на Општина Карпош
1.Се објавува Одлуката за

основање Јавно претпријатие за дистрибуција на

природен гас на територијата на Општина Карпош , донесена на Педесет и третата
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 8 јуни 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/8

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

20

11 јуни 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 7

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и 13 и член 36, став 1, точка 4 од
Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на Република Македонија“ бр.
5/02/, член 9, став 2 од Законот за јавните претпријатија /„Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96; 9/97; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/10 и
6/12/ и членовите 91, 92, 93, 94 и 95 од Законот за енергетика /„Службен весник на
Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11/, Советот на Општина Карпош, на Педесет
и третата седница, одржана на 08 јуни 2012 година, донесе
ОДЛУКА
за основање Јавно претпријатие за дистрибуција на природен гас
на територијата на Општина Карпош
Член 1
Со оваа одлука се основа Јавно претпријатие за дистрибуција за природен гас
на територијата на Општина Карпош ( во натамошниот текст: Јавно претпријатие
за дистрибуција на гас) .
Основна дејност на Јавното претпријатие за дистрибуција на гас е:
-

-

-

Транспорт на природен гас низ дистрибутивен систем,
Управување со систем за дистрибуција на природен гас на територијата на
Општина Карпош заради испорака на природен гас на купувачите,
Развој, обновување и одржување на дистибутивен систем со цел да се
обезбеди долгорочна способност на системот за задоволување на разумните
барања за дистрибуција на природен гас,
Обезбедување на сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака
на природен гас преку дистрибутивната мрежа,
Приклучување на потрошувачите на дистрибутивната мрежа, како и
овозможување на пристап на трети страни за користење на
дистрибутивниот систем,
Користење на обновливи извори на енергија по пат на когенерација и
Други дејности утврдени со Статутот.
Член 2
Називот на Јавното

претпријатие за дистрибуција на гас гласи: Јавно

претпријатие за дистрибуција на природен гас „КАР-ГАС“ - Скопје.
Скратениот назив на Јавно претпријатие за дистрибуција на гас гласи: ЈП
„КАР- ГАС“ – Скопје.
Член 3
Седиштето на Јавното претпријатие за дистрибуција на гас е во Скопје на
бул. „Партизански одреди бр.68, барака 5.
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Член 4
Јавното

претпријатие за дистрибуција на гас ќе

врши регулирани

енергетски дејности согласно закон, а особено:
35.22 Дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивните системи,
35.23 Трговија на гас преку дистрибутивните системи.
Претежна дејност на Јавното претпријатие за дистрибуција на гас е:
„35.22Дистрибуција и трговија на гасовити горива преку дистрибутивна
мрежа“.
Дејностите од став 1 на овој член Јавното претпријатие за дистрибуција на
гас ќе ги врши врз основа на лиценца, согласно закон.
Член 5
Јавното претпријатие за дистрибуција на гас има својство на правно лице и
за превземените обврски во правниот промет со трети лица одговара со сиот свој
имот.
Јавното претпријатие за дистрибуција на гас со својство на правно лице се
стекнува со денот на уписот во трговскиот регистар.
Член 6
Јавното претпријатие за дистрибуција на гас не може да врши промена на
дејност од член 4 на оваа Одлука, промена на статусот, називот и седиштето, без
претходна согласност на основачот.
Член 7
Основниот влог за работа на Јавното претпријатие за дистрибуција на гас,
во износ од 5000,00 евра во денарска противвредност според средниот курс на
Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата на средствата , се
обезбедуваат од Буџетот на Општина Карпош.
Член 8
Јавното претпријатие за дистрибуција на гас е во целосна сопственост на
Општина Карпош.
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Член 9
Вршењето на дејноста од член 4 на оваа Одлука се обезбедува од средствата
што ќе се остварат преку цената на услугата, од средствата на буџетот на
основачот како и од други средства согласно закон.
Член 10
Управувањето

со

Јавното

претпријатие

за

дистрибуција

на

гас,

спроведувањето на одлуките на органите на управување и работењето на јавното
претпријатие, се врши во согласност со Законот за јавните претпријатија, други
закони, оваа Одлука и Статутот на Јавното претпријатие.
Организацијата на Јавното претпријатие за дистрибуција на гас ќе се уреди
со Статутот.
Член 11
Органи на Јавното претпријатие за дистрибуција на гас се:
-Управен одбор,
-Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење и
-Директор.
Член 12
Управниот одбор на Јавното претпријатие за дистрибуција на гас се состои
од 5 /пет/ члена, што ги именува и разрешува Советот на Општина Карпош.
Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години.
Член 13
Надзорнот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на
Јавното претпријатие за дистрибуција на гас се состои од 5 /пет/ члена кои ги
именува и разрешува Советот на Општина Карпош.
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор за контрола на материјалнофинансиското работење трае 4 години.
Член 14
Со работата на Јавното

претпријатие за дистрибуција на гас раководи

директор што го избира и разрешува Градоначалникот на Општина Карпош, врз
основа на јавен конкурс.
Член 15
Овластувањата, правата, обврските и одговорностите на органите на
Јавното

претпријатие за дистрибуција на гас се утврдуваат со Статутот, во

согласност со закон.
Член 16
За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие за дистрибуција на
гас се именува Љупчо Димов, Раководител на оддлението за енергетска
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во Секторот за заштита на животната средина и природата во

Општина Карпош.
Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Јавното
претпријатие за дистрибуција на гас во Централниот

регистар на Република

Македонија, како и други активности потребни за отпочнување со работа на
претпријатието.
Член 17
Донесувањето на Статутот на Јавното претпријатие за дистрибуција на гас
и именувањето на органите на управување ќе се изврши во рок од 60 дена од
денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија, а другите
акти ќе се донесат во рок од 60 дена од донесувањето на Статутот.

Член 18
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-3743/8
08.06.2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за изменување на Програмата за дејноста спорт за
2012 година

1.Се објавува Програмата за изменување на Програмата за дејноста спорт за 2012
година, донесена на Педесет и третата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 8 јуни 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/9

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 05/02), Советот на Општина Карпош, на
Педесет и третата седница, одржана на 08 јуни 2012 година, донесе

ПРОГРАМА
за изменување на Програмата за дејноста спорт за 2012 година

Член 1
Во Програмата за дејноста спорт за 2012 година („Службен гласник на Општина
Карпош “ бр.19/2011 и бр.4/2012) се вршат следниве измени:
-Во табеларниот преглед, глава IV. Преглед на спортски манифестации под
организација и покровителство на Општина Карпош, точка 1. Училишни спортски
игри Карпош и ревијален кошаркарски натпревар ALL STAR-кошарка и ALL STARфудбал,во делот ресурси, трошоци бројот “4.500.000,00“ се менува и гласи
“4.200.000,00 “ .
-Во табеларниот преглед глава IV.Преглед на спортски манифестации
организација и покровителство на Општина Карпош,

под

точка 7 Шаховски

домашен(аматерски денови на општина) божиќен и меѓународен професионален
турнир Опен Карпош 2012, во делот ресурси -трошоци бројот ,,1.850.000,00 денари “
се менува и гласи “„2.150.000,00“.

Член 2
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Бр. 07- 3743/9
08.06 .2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа (″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со
член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина
Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за изменување на Програмата за поставување
урбана опрема на подрачјето на Општина Карпош за 2012 година

1.Се објавува за изменување на Програмата за поставување урбана опрема на
подрачјето на Општина Карпош за 2012 година донесена на Педесет и третата
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 8 јуни 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/10

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република

Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Карпош на

Педесет и

третата седница, одржана на 08 јуни 2012 година, донесе

ПРОГРАМА
за изменување на Програмата за поставување урбана опрема
на подрачјето на Општина Карпош за 2012 година

1.Во Програмата за поставување урбана опрема на подрачјето на Општина
Карпош за 2012 година (“Службен Гласник на Општина Карпош“ бр.19/2011,1/2012),
во делот II. ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА И ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗА НЕЈЗИНО
ПОСТАВУВАЊЕ, во поднасловот –Монтажно- демонтажни типски објекти, првиот
пасус се менува и гласи:
“Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција се поставуваат како
самостојни или се групираат. Монтажно-демонтажните објекти од лесна
конструкција се наменети за продажба на весници,билети за јавен превоз,вода и
безалкохолни пијалоци,сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи без
подготовка на храна,како и производи од областа на применета уметност.
2.Оваа Програма за дополнување на Програмата за поставување урбана
опрема на подрачјето на Општина Карпош за 2012 година, влегува во сила
наредниот ден од денот на нејзиното објавување во Службен Гласник на Општина
Карпош.

Број: 07-3743/10
08.06 .2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
организација, делокруг и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
организација, делокруг и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Карпош, донесена на Педесет и третата седница на
Советот на Општина Карпош одржана на 8 јуни 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/11

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” број 5/02), Советот на Општина Карпош на Педесет и третата
седница одржана на 08 јуни 2012 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за организација,
делокруг и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Карпош
Член 1
Во Одлуката за организација, делокруг и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина
Карпош” број 10/2009, 14/2010 и 19/2011), во член 4 во делот А. Сектор за правни
работи, точките А3 и А4 се бришат
Во делот Б Сектор за подршка на Градоначалникот на општината, точката Б2 се
брише.
Делот Ѓ Сектор за урбанизам, се менува и гласи:
“Ѓ. Сектор за урбанизам, просторно и урбанистичко планирање и проектирање
Ѓ1. Одделение за просторно и урбанистичко планирање
Ѓ2. Одделение за архитектонско планирање и проектирање”.
По делот Ј- Сектор за информатичка технологија, се додаваат два нови дела “К” и
“Л” кои гласат:
“К. Сектор за спроведување на урбанистички планови и постапка за
експропријација на недвижности
К1. Одделение за спроведување на урбанистички планови
К2. Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности”
“Л. Сектор за поддршка и организацијана работата на Советот на општината и
архивско-административни работи
Л1. Одделение за поддршка и организација на работата на Советот
Л2. Одделение за стручно-административни и архивски работи”.
Буквите на деловите “К” и “Л” се заменуваат со буквите: “М” и “Н”
Член 2
Во член 5, точките А3. и А4. се бришат.
Член 3
Во член 6, точката Б2. се брише.
Член 4
Член 10 се менува и гласи:
“Ѓ.Секторот за урбанизам, просторно и урбанистичко планирање и проектирање,
ги врши работите што се однесуваат на:
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- обединување, координирање, контролирање, следење и унапредување на
меѓусебната соработка на Одделението за просторно и урбанистичко планирање
и Одделението за архитектонско планирање и проектирање,
- следење на законските и другите прописи од областа на локалната
самоуправа,просторното и урбанистичко планирање и градба, архитектурата и
нивна примена на подрачјето на општината,
- изготвување на предлог годишна програма за работата на секторот,
- анализа на урбанистичките планови, нивно усогласување, како и спроведување
на постапка на донесување на нови, во согласност со Генералниот урбанистички
план на Градот Скопје,
- развој и унапредување на архитектонските текови на постоечките и идни објекти
во општината,
- планирање и проектирање на архитектонскиот изглед на општината и
- други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.
Ѓ1. Одделението за просторно и урбанистичко плнирање ги врши работите што се
однесуваат на:
- контролирање координирање, следење и унапредување на меѓусебната
соработка помеѓу Одделението за просторно и урбанистичко планирање и
одделението за архитектонско ппланирање и проектирање,
- следење и анализа на состојбите во областа на просторното и урбанистичко
планирање и изготвување на предлогмерки и активности за хуманизација на
просторот,
- изготвување на техничкиот дел на нацрт и предлогдеталените урбанистички
планови во општината,
- анализи, сугестии и мислења по иницијативи за изменување и донесување на
Генералниот урбанистички план на Градот Скопје,
- учествo во донесувањето на годишната програма за изработка на урбанистички
планови,
- стручна анализа и експертиза на деталните урбанистички плнаови во која се
утврдува потреба од изменување и дополнување на плановите, пред истекот на
планскиот период,
- подготвувње на годишниот извештај за состојбите и промените во просторот на
територија на општината и
- други работи што ќе му бидат ставени во надлежност
Ѓ2. Одделението за архитектонско плнирање и проектирање ги врши работите што
се однесуваат на:
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- контролирање, координирање, следење и унапредување на меѓусебната
соработка помеѓу Одделението за архитектонско планирање и проектирање и
одделението за просторно и урбанистичко планирање во Секторот,
- изработување на проекти,
- архитектонско планирање на просторот на општината,
- следење на модерните архитектонски текови и нивна имплементација,
- дизајнирање и архитектонско проектирање на објекти од јавен интерес на
територија на општината,
- изработка на проекти од градежната и комуналната инфраструктура во
општината,
- следење на стандардите за архитектонско планирање и проектирање и
- други работи што ќе му бидат ставени во надлежност”
Член 5
По членот 16, се додаваат два нови члена 16-а и 16-б, кои гласат:
Член 16-а
“К. Секторот за спроведување на урбанистичките планови и постапка за
експропријација на недвижности ги врши работите што се однесуваат на:
- обединување, координирање, контролирање, следење и унапредување на
меѓусебната соработка на Одделението за спроведување на урбанистички
планови и Одделението за недвижен имот и постапка за експропријација,
- следење на законските и други прописи од областа на локалната самоуправа,
Законот за градење, Законот за општа управна постапка и нивна примена на
подрачјето на општината,
- учествување во нормативноправниот дел при изготвувањето на нацрт и предлог
на деталните урбанистички планови и организирање на законската постапка
при нивното спроведување,
- спроведување и реализација на донесените урбанистички планови,
- спроведување на општа управна постапка во согласност со закон,
- изготвување на акти, решенија, одлуки одобренија итн. кои се однесуваат на
градежно-техничка документација,
- остварување на непосредна комуникација со надлежните министерства и Градот
Скопје во врска со деталните урбанистички планови,
- изготвување на анализи во врска со донесените акти,
- подготвување на стручни мислења и препораки и
- други работи што ќе му бидат ставени во надлежност

К1. Одделението за спроведување на урбанистички планови ги врши работите што
се однесуваат на:
- контролирање, координирање, следење и унапредување на меѓусебната
соработка помеѓу Одделението за спроведување на урбанистички планови и
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Одделението за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности
во Секторот,
подготвување, следење и учество во донесувањето на урбанистичката
документација,
давање на насоки за спроведување на урбанистичките планови согласно
законските и подзаконските акти,
давање на насоки за водење на општата управна постапка, постапување и
нејзино спроведување,
превземање на работи за спроведување на детални урбанистички планови и
Генералниот урбанистички план на Град Скопје,
учествување во нормативноправниот дел при изготвувањето на нацрт и предлог
на деталните урбанистички планови и организирање на законска постапка при
нивното донесување,
спроведување на законските и подзаконските акти од областа на урбанизмот и
други работи што ќе му бидат ставени во надлежност

К2. Одделението за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности
ги врши работите што се однесуваат на:
- контролирање, координирање, следење и унапредување на меѓусебната
соработка помеѓу Одделението за недвижен имот и постапка за експропријација
на недвижности и Одделенеито за спроведување на урбанистички планови во
Секторт,
- координирање и грижа за подготвувањето на среднорочниот и долгорочниот
план за управување со недвижниот имот на Општината, во соработка со другите
сектори во општинската администрација,
- ефикасно, целосно, ажурно и квалитетно водење и евиденција за недвижниот
имот и имотните права и интереси на Општината во пишана и електронска
форма,
- следење на состојбите со недвижниот имот, грижа за проценувње и искажување
на вредноста на недвижниот имот, во согласност со закон,
- предлагање на мерки за заштита на недвижниот имот и заштита на имотните
права и интереси на Општината,
- грижа за ефикасно и економично спроведување на постапката за
експропријација на недвижности заради реализација на работи од јавен интерес,
- организирање, координирање и учество, односно непосредно изготвување на
одлуки и други прописи, договори за закуп, продажба и купување на недвижен
имот, програми, информации и други акти и
- други работи што ќе му бидат ставени во надлежност”
Член 16-б
“Л. Секторот за поддршка и организација на работата на Советот на Општината и
архивско-административни работи ги врши работите што се однесуваат на:
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- обединување, координирање, контролирање, следење и унапредување на
меѓусебната соработка на Одделението за поддршка и организација на работата
на советот и Одделението стручно-административни и архивски работи,
- следење и проучуање на законските и другите прописи од значење за локалната
самоуправа и изготвување на концепти и основи за нормативни и други општи
акти со кои се уредуваат прашањата од надлежноста на Советот на општината,
- следење и проучување на законските и подзаконски акти од областа на
канцелариското и архивското работење,
- иницирање и предлагање на донесување на прописи од надлежност на Советот,
- вршење стручни, организациони и други работи во подготвувањето, одржувањето
и реализацијата на седниците на Советот на општината и на работните тела на
Советот на општината,
- предлагање на тези и проучување и следење на прашањата од локалната
самоуправа што треба да претставуваат основа за изготвување на Програмата за
работа на Советот,
- подготвување информации и други материјали по прашањата од областа на
локалната самоуправа и
- други работи што ќе му ставени во надлежност.
Л1. Одделение за поддршка и организација на работата на советот ги врши
работите што се однесуваат на:
- подготвување, организирање и реализирање на седниците на Советот на
Општината и на неговите работни тела,
- изготвување на Предлог-Програмата за работа на Советот и следење на нејзината
реализација,
- изготвување на текстови на одлуки, заклучоци, извештаи, записници и други
општи акти од надлежност на Советот и на работните тела на Советот, водење
стенографски белешки од седниците на Советот, а по потреба и од седниците на
работни тела на Советот,
- давање стручни мислења во врска со работата на Советот,
- вршење нoмо-техничко обликување на прописите донесени на седниците на
Советот за нивно објавување,
- давање стручна и друга помош на членовите на Советот и
- други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.
Л2. Одделението за стручно-административни и архивски работи ги врши
работите што се однесуваат на:
- следење и применување на законските прописи и општите акти за канцелариско
и архивско работење,
- навремено донесување на Планот за архивски знаци и листите на категории и за
чување на архивска граѓа,
- водење евиденција за правилно архивирање на предметите според Планот за
архивски знаци и листите на категории за чување на архивска граѓа,
- употребување на штембилите по овластување на Градоначалникот на општината
и
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- други работи што ќе му ставени во надлежност”.
Член 6
Во член 17, во вoведната реченица, буквата “К” пред зборот “Одделение” се
заменува со буквата “М”
Член 7
Во член 18, во воведната реченица, буквата “Л” пред зборот “Одделение” се
заменува со буквата “Н”.
Член 8
Со донесувањето на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за изменување и
дополнување на Одлуката за организација, делокруг и начинот на извршување на
задачите на општинската администрација на Општина Карпош (Службен гласник
на Општина Карпош бр. 03/12) и Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за организација, делокруг и начинот на извршување на задачите на
општинската администрација на Општина Карпош (Службен гласник на Општина
Карпош бр. 05/12).
Член 9
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува по добиената согласност од
Агенцијата за администрација.
Број 07-3743/11
08.06.2012 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(″Службен весник на Република Македонија″ бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1
од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош”
бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување членство на Општина Карпош во
светската организација-Европска групација за хигиенско инженерство и дизајн
(EHEDG)

1.Се објавува Одлуката за

одобрување членство на Општина Карпош во

светската организација - Европска групација за хигиенско инженерство и дизајн
(EHEDG), донесена на Педесет и третата седница на Советот на Општина Карпош
одржана на 8 јуни 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
″Службен гласник на Општината Карпош″.

Број

08- 3926/12

11.06.2012 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 16 од Статутот на Општина
Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.01/06),Советот на Општина
Карпош на Педесет и третата седница одржана на 08 јуни 2012 година донесе

ОДЛУКА
за одобрување членство на Општина Карпош во светската организација-Европска
групација за хигиенско инженерство и дизајн (EHEDG)

Член 1
Се одобрува членство на Општина Карпош во светската организацијаЕвропска групација за хигиенско инженерство и дизајн (EHEDG), групација од
областа на безбедноста на храната.
Член 2
Градоначалникот на Општина Карпош ќе формира работно тело за соработка со
организацијата .
Член 3
Годишната членарина за членство во организацијата изнесува 500 евра во
денарска противвредност без ДДВ.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Карпош.

Број 07- 3743/12
08.06.2012 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.
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